
Kedves ………..! 

 

Köszönjük, hogy az OTP Bank Északkelet-magyarországi Régiójába jelentkeztél szakmai gyakorlatra. 

 

A befogadáshoz az alább felsorolt dokumentumokat küldd el nekem szkennelve erre az e-mail címre 

(reka.bodnar.1@otpbank.hu), illetve vidd be személyesen az OTP Bank ……………Fiókjába  

………….., fiókigazgatóhoz: 

 

 a mellékelt „Kérelem a szakmai gyakorlatra” nyomtatványt kitöltve, aláírva, (ezt e-mailen is 

szíveskedj megküldeni a reka.bodnar.1@otpbank.hu címre) 

 a mellékelt „BEK tájékoztató új belépők végleges” nyomtatványt kitöltve, aláírva (a 

munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat megszervezéséhez) 

 a mellékelt „Hozzájárulást a másoláshoz”  kitöltve, aláírva (az iratok és a bizonyítványok 

másolásához) 

 a mellékelt ,,Megbízás a lakossági folyószámlára történő munkabér átutaláshoz” 

nyomtatványt kitöltve, aláírva 

 a mellékelt „Beutalót az orvosi alkalmassági vizsgálathoz” kitöltve 

A beutalót a fiókban cégszerűen aláírják, az aláírt példányt beszkennelik részemre a 

reka.bodnar.1@otpbank.hu címre és visszaadják neked. Ezt magaddal kell majd vinned az 

orvosi alkalmassági vizsgálatra. 

A vizsgálatot a Budai Egészségközpont Kft. egészségügyi szolgáltató végzi, telefonon fognak 

keresni és egyeztetik veled a vizsgálat időpontját, helyszínét a kezdés előtt kb. 2-3 héttel. 

 

 az iskolai bizonyítványaidat (érettségi, tanfolyam, diploma, nyelvvizsga)  

 a hallgatói/tanulói jogviszony igazolásodat,  

 a főiskola/egyetem/szakközépiskola igazolását a kötelező szakmai gyakorlatról, amelynek  

tartalmaznia kell hány hét/óra gyakorlatot kell teljesítened és milyen időintervallumban 

(kezdete-vége) kell befogadnunk. 

 Személyi igazolványt   

 Lakcímkártyát 

 Adókártyát 

 TAJ kártyát 

 Oktatási azonosító kártyát 

 

Az iskolai bizonyítványokat és az igazolványokat lefénymásoljuk a befogadó nyilatkozat és a 

hallgatói munkaszerződés elkészítéséhez. 

 

A befogadó nyilatkozatot a fenti dokumentumok leadását követően készítjük el és küldjük meg a 

részedre e-mailen és postán is. 

 

Szakmai gyakorlatra tanulót/hallgatót csak akkor tudunk befogadni, ha az oktatási intézmény 

képzési programjában az kötelezően előírt. 

 

A gyakorlatot a törvényi előírásoknak megfelelően díjazzuk. 

 

A szakmai gyakorlat megkezdéshez szükséges a Budai Egészségközpont Kft. által kiállított orvosi 

igazolás és egy érvényes, teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
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E nélkül a gyakorlatot nem lehet megkezdeni! 
 

Az erkölcsi bizonyítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia, csak ezt fogadjuk el: 

Általános igazolás,  

 Büntetlen előéletű,  

 Nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,  

 Nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt 

 

 Az erkölcsi bizonyítvány 90 napig érvényes, ezért érdemes a kezdés előtt egy hónappal 

megigényelni.   

Megrendelhető a postákon (a minta mellékelve, kb. 2-3 hét alatt készül el), vagy az interneten 

(http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb).  

 

Kérjük, hogy ha elkészült az orvosi igazolás és az erkölcsi bizonyítvány azt a 

reka.bodnar.1@otpbank.hu e-mail címre is szíveskedj megküldeni. 

 

Ha a fenti nyomtatványok valamelyikét már beadtad a fogadó fiókba, azt nem kell újra 

megküldeni.  

 

Amennyiben visszavonod a jelentkezésed kérjük e-mailen (reka.bodnar.1@otpbank.hu) 

értesíts bennünket. Köszönjük! 

 

Üdvözlettel: 

 

                Bodnár Réka  

HR adminisztrációs munkatárs 

 

            OTP Bank Nyrt. ÉKMR 

            Telefon:  +36 (52) 510-364, 42364 

            Fax:        +36 (52) 510-366, 42366 
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